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 مراجع عن ميخائيل نعيمه 
 فصول يف كتب  
 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 
 

  ّمناذج من األرشيف املتوّفر يف مؤّسسة الفكر اللبنان 
، ص 1974، طبعة أوىل، بريوت، منشورات َحممد، مع أعالم الشعر واألدبإبراهيم، السّيد علي، "ميخائيل نعيمه، من آاثره" يف  .1

203- 235. 
، الطبعة األوىل، الفكر الدييّن يف األدب املهجرّي )أعالم ومناذج(يف  خالد" و"النيّب" و"مرداد" مثّلث البطولة"" ربيعة، "أيب فاضل،  .2

 . 931 -895، ص 1992بريوت، دار اجليل، اجلزء الثاين، 
اجلزء ، الطبعة األوىل، الم ومناذج(الفكر الدييّن يف األدب املهجرّي )أعأيب فاضل، ربيعة، "الفكر الدييّن عند ميخائيل نعيمه" يف  .3

 . 893 -743، ص 1992بريوت، دار اجليل، الثاين، 
، 2000، الطبعة األوىل، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، األدب اللبناّن ابإلجنليزيّةبشروئي، سهيل، "ميخائيل نعيمه" يف  .4

 .134 -126ص 
 .188-183، ص 2000، بريوت، مؤسسة نوفل، 1، ط. صدى األّّيم(" يف 1988-1889البعيين، جنيب، "ميخائيل نعيمة ) .5
، يف املهجةةةةةةةر رةةةةةةةت الن ريّةةةةةةةة والت بيةةةةةةة  حركةةةةةةةة التجديةةةةةةةد الشةةةةةةةعريّ يف "  القضعععععععّية يف عفكعععععععري "نعيمعععععععة""بلبعععععععب، د. عبعععععععد ا كعععععععيم،  .6

 .101-80، ص 1980اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب، ]مصر[،  الفصل الثاين،
، مطبعة فؤاد بيبان لبنان - ، طبعة أوىل، جونيهأدب األعماق واألرعاد" يف  وهللا يف "مذّكرات األرقش" بولس، مرتي، "السكوت .7

 .72 -45، ص 1987وشركاه، 
، ص 1985لبنان، مطبعة فؤاد بيبان وشركاه،  - ، طبعة أوىل، جونيهالثانيةأدب النهضة بولس، مرتي، "ميخائيل نعيمه الرحَّالة" يف  .8

95- 108. 
لبنان، مطبعة فؤاد بيبان وشركاه،  - ، طبعة أوىل، جونيهالتكوين األدبّ مرتي، "ميخائيل نعيمه انقد أدابء الرابطة القلمّية" يف بولس،  .9

 .58 -41، ص 1991
 .32، 26-25، ص 1965، لبنان، مكتبة رأس بريوت، العرورة يف شعر املهجر جحا، فريد، "العروبة يف أدب املهجر" يف .10
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، الطبعة األوىل، بريوت، منشورات القّصة القصرية يف لبنان، ِسرير ونصوصيف  ("1988 -1889خائيل نعيمه )جحا، ميشال، "مي .11
 .51 -45، ص 2008بريوت،  - واملعهد األملاين لألحباث الشرقّية ؛اجلامعة اللبنانّية األمريكّية، مركز الرتاث اللبناينّ 

، ]د.م.[، اخلوري ر رس غالب املكرزل "الشباب" انرغة مارونّ ا ايك، األب مارون، "سرية جربان لنعيمه وموقف النّقاد"، يف  .12
 .60-53، ص 2019]د.ن.[، 

 .289 -287، ص 1946، بريوت، املطبعة الكاثوليكيَّة، اتريخ رسكنتا وُأسررِهاحبيقة، بطرس، "]عرمجة لنعيمه وعائلته[" يف  .13
عععععد، "ابقععععععة معععععن أشععععععاره"، يف حسعععععن  .14 -131، ص 1955، القعععععاهرة، مكتبعععععة ا ععععععاجن ، يف املهجةةةةةر الشةةةةةّعر العةةةةةةربّ عبعععععد الَّعععععق  مَّ

146 . 
ععععععد، "ميخائيععععععل نعيمععععععه  .15 ، ص 1955، القععععععاهرة، مكتبععععععة ا ععععععاجن ، يف املهجةةةةةةر الشةةةةةةّعر العةةةةةةربّ "، يف 1889حسععععععن عبععععععد الَّععععععق  مَّ

129-130. 
لبنان،  - ، طبعة أوىل، صيداكتب وأدابءيف  "اليان، نبيه، "حديث األديبة ]حديث مب األديبة ثرّّي ممْلحمس عن نعيمه[ ؛ا ازن، وليم .16

 .399 -393، ص 1970املكتبة العصريَّة، 
 - (1990-1920املعاصةةةةةةةر ) يّةةةةةةةة وال ائفيّةةةةةةةة يف الفكةةةةةةةر اللبنةةةةةةةانّ مسةةةةةةةللة العلمانا عععععععوري، كعععععععارول، "ميخائيعععععععل نعيمعععععععه" يف  .17

، اجلعععععزء األّول، أطروحعععععة لنيعععععل شعععععهادة دكتعععععوراه دولعععععة يف الفلسعععععفة، إشعععععرا   ّسعععععان خالعععععد، اجلامععععععة اللبنانيَّعععععة، كليعععععة ةحتليليّةةةةةدراسةةةةةة 
 .95-94، ص 1995الفرع الثاين،  - األداب والعلوم اإلنسانيَّة

 يفالقعععععدا البعععععا "،  الععععععريبّ  د هبمعععععا الشععععععردّ جعععععاللتعععععان  "أخعععععي"و "دالنهعععععر املتجّمععععع""قصعععععيدا ميخائيعععععل نعيمعععععه  ا ععععوري، وديعععععب رشعععععيد، .18
-33، ص 1969ة، بععععععريوت، دار الرَّطععععععاين للطباعععععععة والنشععععععر، يعععععع، طبعععععععة اثنيف املهجةةةةةةر األمريكةةةةةة ّ  ر األدب العةةةةةةربّ ظهةةةةةةور و  ةةةةةةوّ 

42. 
ة، بعععععريوت، ، طبععععععة اثنيعععععيف املهجةةةةةر األمريكةةةةة ّ  ر األدب العةةةةةربّ ظهةةةةةور و  ةةةةةوّ  يف"نظعععععرة يف أدب نعيمعععععه"،  ا عععععوري، وديعععععب رشعععععيد، .19

 .94-86، ص 1969الرَّطاين للطباعة والنشر، دار 
ة، بعععععريوت، ، طبعععععة اثنيعععععيف املهجةةةةةر األمريكةةةةة ّ  ر األدب العةةةةةربّ ظهةةةةةور و  ةةةةةوّ  يف"نعيمعععععه ولعععععرية التجديععععد"،  يد،شععععا ععععوري، وديعععععب ر  .20

 .44-42، ص 1969دار الرَّطاين للطباعة والنشر، 
، طبععععععععة اثنيعععععععة،  يف املهجةةةةةةةر األمريكةةةةةةة ّ  األدب العةةةةةةةربّ  رظهةةةةةةةور و  ةةةةةةةوّ  يف"نعيمعععععععه ودععععععععو  التجديعععععععد"،  ا عععععععوري، وديعععععععب رشعععععععيد، .21

 .34-33، ص 1969بريوت، دار الرَّطاين للطباعة والنشر، 
ليعقوب ميخائيل نعيمه، مسرحّية من فصلرت راوي" يف واحد املتعّدد يف مسرحّية الشددكروب،  مَّد، "مقّدمة "ميخائيل نعيمه" عن ال .22

 .13 -7، ص 2009فة والنشر، اد  للثقعة أوىل، بريوت، دار املراوي، طبشد
اين للطباعة والنشر، ال، بريوت، دار املوسوعة العررّيةالرَّطاين، ألربت، "ميخائيل نعيمه" يف  .23  .779، ص 1955رطَّ
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ص  ،1961، بريوت، دار صادر للطباعة والنشر، شعراء القّصة والوصف يف لبنانسااب، عيس ، "عرنيمة الرّيح ]قصيدة لنعيمه[" يف  .24
184- 187. 

، الطبععععععععة الثالثعععععععة، القعععععععاهرة، شةةةةةةةعراء الرار ةةةةةةةة القلميةةةةةةةةالسعععععععرّاان، مجيعععععععل اندرة، " التجديعععععععد يف الصعععععععيا ة   التجديعععععععد يف األوزان" يف  .25
 .229[، ص د.ت.دار املعار ، ]

الطبعععععععة الثالثععععععة، ، شةةةةةةعراء الرار ةةةةةةة القلميةةةةةةةالسععععععرّاان، مجيععععععل اندرة، " التجديععععععد يف الصععععععيا ة   التجديععععععد يف املوسععععععيق  الشعععععععرية" يف  .26
 .235[، ص د.ت.القاهرة، دار املعار ، ]

الطبعععععععة الثالثععععععة، القععععععاهرة، شةةةةةةعراء الرار ةةةةةةة القلميةةةةةةة،  يف هنايتهععععععا" -أهععععععدافها -السععععععرّاان، مجيععععععل اندرة، " الرابطععععععة القلميععععععة   نشعععععع  ا .27
 .102- 78[، ص د.ت دار املعار ، ]

الطبعععععععة شةةةةةةعراء الرار ةةةةةةة القلميةةةةةةة،  يف ميععععععة  التجديععععععد يف املوضععععععوعات"السععععععرّاان، مجيععععععل اندرة، " الشعععععععراء عنععععععد شعععععععراء الرابطععععععة القل .28
 . 132، 131، 126، 125، 112، 111[، ص د.ت.الثالثة، القاهرة، دار املعار ، ]

الطبععععععة شةةةةةعراء الرار ةةةةةة القلميةةةةةة،  يف السععععرّاان، مجيعععععل اندرة، " الشععععععراء عنعععععد شععععععراء الرابطعععععة القلميعععععة  النزعععععة اإلنسعععععانية يف شععععععرهم" .29
 .180،181-163، 145،146[، ص د.ت.الثالثة، القاهرة، دار املعار ، ]

، مصعععععععععر، دار املععععععععععار ، شةةةةةةةةةعراء الّرار ةةةةةةةةةة القلمي ةةةةةةةةةةالسعععععععععرّاان، مجيعععععععععل اندرة،" شععععععععععراء الرابطعععععععععة القلميعععععععععة   ميخائيعععععععععل نعيمعععععععععه"، يف  .30
 .308-278  ]د.ت.[، ص

، مصععععر، ء الرار ةةةةة القلميّةةةةة  دراسةةةةار يف شةةةةعر املهجةةةةرشةةةةعراسععععرّاان، اندرة مجيععععل، "جععععربان ونعيمععععه، يف عععععا  الفكععععر والععععروح"، يف  .31
 .317-285، ص 1957مؤسسة املعار  للطباعة والنشر، 

، ص  1957مؤسسععععععة املععععععار  للطباعععععععة والنشععععععر، ، مصععععععر، ةيّةةةةةشةةةةةةعراء الرار ةةةةةةة القلمسعععععرّاان، اندرة مجيععععععل، "ميخائيعععععل نعيمععععععه"، يف  .32
309-320. 

 .254-242، ص 1984، ]د.م.[، دار مارون عّبود، 1 ، ط.قضاّي معاصرةسعاده، نقوال، "ميخائيل نعيمة ومعضلة األزل" يف  .33
، بععععععععريوت، دار ا ضععععععععارة 1، جععععععععزء 1، ط. اتريةةةةةةةةخ لبنةةةةةةةةان كمةةةةةةةةا كةةةةةةةةانميخائيععععععععل نعيمععععععععة"، يف  سععععععععليمان، شععععععععفي ، "جععععععععربان و... .34

 .747-743 ، ص2005اجلديدة، 
الشرق  شعراء، أدابء، مغّنت، موسيقّيت، آللئ من م(" يف 1988-1889"ميخائيل نعيمه ) ،سوزان ،شامي، طىي؛ عكاري .35

 .319-314، ص 2004، بريوت، دار الفكر العريّب، مسرحّيت
 -35، ص 2016، الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر، مبدعون من لبنانشبلي، جوران، "ميخائيل نعيمه انسك الشخروب" يف  .36

36. 
، جزء أول، طبعة أوىل، بريوت، دار ا ضارة اجلديدة للنشر ن كما كاناتريخ لبناشفي ، سليمان، "جربان و... ميخائيل نعيمه" يف  .37

 .747 -743، ص 2005والدراسات والتوزيب، 


